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Szanowni Państwo,
Dbając o wysokie standardy obsługi Klienta, zarząd ZWUSKO Sp. z o.o. Sp.k. informuję, że biorąc pod uwagę
potencjalne wielorakie zagrożenia wynikających z aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, na
bieżąco prowadzimy działania zmierzające do zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw na dotychczasowym
poziomie.
Jednocześnie utrzymujemy reżim sanitarny naszych pracowników, pracę zdalną na stanowiskach biurowych,
a także sztywne wytyczne dla kierowców (w tym także osób im towarzyszących), którzy wjeżdżają na teren
Spółki zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanej 15 b:
•

na terenie Spółki obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowanie
dystansu 1,5 m pomiędzy osobami;

•

kierowcy są zobowiązani do pozostania w pojeździe przez cały okres pobytu na terenie siedziby Spółki
chyba, że jego opuszczenie będzie bezwzględnie konieczne z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa;

•

kontakt pomiędzy kierowcami, a pracownikami Spółki (w tym wymiana niezbędnych dokumentów
koniecznych do rozładunku lub załadunku towaru) będzie się odbywał przez uchylone okna pojazdu lub
otwarte drzwi;

•

zabrania się korzystania przez kierowców z wszelkich pomieszczeń pracowniczych znajdujących się
na terenie Spółki, w szczególności toalet, pryszniców oraz pomieszczeń socjalnych;

•

kierowcy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wytycznych dotyczących zachowania się na
terenie Spółki przekazanych im przez pracowników Spółki;

•

na terenie Spółki obowiązuje zakaz palenia.

Jednocześnie chcę podkreślić, że zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, a także niezakłócona
obsługa bieżąca Klientów pozostaje naszym priorytetem.
Z poważaniem,
Aleksander Martyniak
Prezes Zarządu
ZWUKSO Sp. z o.o. Sp.k.
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